Handleiding IVN routes
(Versie 10-6-2020)
In de IVN Route-App bevat wandel- en/of fietsroutes met de locatie op de kaart waar je je bevindt en informatie via
tekst, audio en/of video. Zo maken we een digitale natuurgids die via de website, smartphone en tablet. De routes zijn
zichtbaar in de app en op de IVN (afdelings)websites.
Shoudio is de ‘back end’ voor de IVN Routes app. Hiermee worden de routes gemaakt die in de app beschikbaar
komen. Deze handleiding gaat voornamelijk over het gebruik van Shoudio. We beschrijven eerst de verschillende
functies en menu’s. In het tweede deel staat beschreven hoe je een nieuwe route maakt.
De app is beschikbaar in de applestore (IOS) en in de playstore (Android)
Google playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.ivn.routeapp
Apple Store: https://itunes.apple.com/nl/app/ivn-routes/id1437246282?mt=8
Aangepast 15-6-2020: Met de update van voorjaar 2020 zijn enkele aanpassingen in Shoudio gemaakt en in deze
versie van de handleiding verwerkt.
TIPS / LET OP: Belangrijke handelingen en tips zijn in geel gemarkeerd.
Heb je nog vragen, suggesties of opmerkingen, zet die dan in de groep HELP voor IVN routes op OnsIVN of mail naar
websupport@ivn.nl.

Definities
De applicatie IVN Route app bestaat uit drie delen:
1: De IVN Routes app. Deze is voor mensen die de routes willen wandelen/fietsen met behulp van de
smartphone of tablet. De app moet eerst worden gedownload uit de Apple store (IOS) of uit de
Playstore (Android). De beschikbare routes kunnen daarna worden gedownload en (offline) worden
gelopen/gefietst.
2: De routes op de IVN website.
De gepubliceerde routes komen ook beschikbaar via www.ivn.nl. Via het menu ‘Routes’ kun je zoeken
naar een route. Deze route kan dan worden bekeken en/of als pdf bestand worden gedownload en
geprint. Op de afdelingssite zijn de routes van de betreffende afdeling ook beschikbaar.
3: De backend (Shoudio)
Shoudio is het CMS (Content Management Systeem) dat nodig is om
routes in te voeren en te bewerken. Na het opslaan en publiceren komt de
betreffende route beschikbaar in de app en op de website.
Shoudio noemt een volledige route een ‘Collection’ (de route en
bijbehorende GPS informatiepunten)
Een volledige route bestaat uit de algemene informatie, de routepunten
en een aantal GPS info punten.
LET OP: Het beheren van de backend (Shoudio) werkt het best in Google/Chrome. Met andere browsers
kunnen er fouten optreden.

Inloggen in Shoudio
Inloggen gaat via www.ivn.nl/inloggen&help (in menu onderaan ivn.nl). Je ziet dan ook de laatste informatie en
eventuele service mededelingen. Of rechtstreeks via: https://shoudio.com/maker met gebruikersnaam en wachtwoord.
Elke afdeling heeft een eigen inlogomgeving voor de route die door de afdeling zijn gemaakt. Werk je met meer
mensen met dit programma zorg er dan voor dat je eventuele wijzigingen in de inloggevens deelt met je collega’s.
TIP: Als je voor de eerste keer inlogt pas dan direct je mailadres en daarna eventueel je wachtwoord aan. (zie
hieronder menu ‘profile)’

Meedoen?
Uiteraard kunnen IVN afdelingen zich nog aanmelden om mee te gaan doen. Vul daarvoor het formulier in
De afdeling betaalt eenmalig € 250. Dan kun je een onbeperkt aantal wandelingen invoeren. Eventueel kun je
meedoen voor 5 of minder routes. Dan betaal je eenmalig € 100
Gebruikers helpen elkaar via OnsIVN (groep HELP voor IVN routes). Daar vind je ook de handleiding, tips en
antwoorden op veelgestelde vragen. Als je toch meer hulp nodig hebt, kun je een training krijgen (bij voorkeur per
regio) en/of vragen stellen aan het Websupport team.

Hulp nodig??
Vraag een account aan voor OnsIVN en volg de groep HELP voor IVN Routes.
In deze groep kun je vragen stellen en helpen de beheerders van de routes elkaar.
Voor specifieke vragen of noodgevallen mail naar websupport@ivn.nl
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1 Menu’s en functies.
Na het inloggen kom je in het openingsscherm van Shoudio (dat is het systeem waarmee je als beheerder werkt)
Hierbij zie je het kaarttype dat je als laatste hebt gebruikt.
De verschillende functies worden hieronder verder uitgewerkt.
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1.1 Startscherm voor het maken, bijwerken of verwijderen van een route
Ophalen en bijwerken van een bestaande route (collection): Na klikken wordt
de lijst met beschikbare routes getoond. Klik 2x op de route uit de lijst die je
wilt bewerken.
Je kunt een route uit de lijst verwijderen door op de betreffende route te
gaan staan en dan met de rechtermuisknop te klikken. Bevestigen
Klik op het potlood voor het maken van een nieuwe route.
Je kunt dit scherm via de muis naar een andere plaats op het scherm
slepen. Tijdens het bewerken van een route wordt dit scherm niet meer
getoond.

1.2 Gereedschap (Tools)
Schuiven over de kaart. Dit kan ook met de schuifbalk linksonder op het scherm.
GPS info punt toevoegen: Bij een GPS info punt
kun je een beschrijving, foto, video of audio
toevoegen.
GPS info punten verwijderen: Ga met de muis op
het GPS info punt staan en klik de rechter muisknop. OF: Kies een ander gereedschap.
Routepunten toevoegen: Dit zijn punten in de route die geen specifieke GPS locatie hebben.
Routepunten verwijderen: Ga met de muis op het routepunt staan en klik de rechter muisknop.
Inzoomen op een locatie

1.3 De kaart
Door op ‘kaart’ te klikken kun je kiezen voor verschillende soorten kaarten.
De laatst gebruikte kaart wordt ‘onthouden’ en geopend als je de volgende keer inlogt.
OSM (Open Street Maps): Deze variant biedt veel detail en is geschikt voor wandelroutes. Dit is
het type kaart dat in de app wordt gebruikt. De andere kaarten dus niet. Die zijn alleen om de route
goed te kunnen bepalen.
Soms is het handig om een speciaal aandachtspunt ook op de kaart van de IVN Routes app te
hebben staan. De app maakt gebruik van de OSM kaart (Open Street Maps). Je kunt daar ook zelf
aanpassingen aan doen (vergelijk wikipaedia). Wijzigingen op die OSM kaart worden dan
overgenomen in de app.
Informatie vind je op https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Beginnershandleiding
Opentopo.NL: De topografische kaart van Nederland biedt meer details dan OSM.
Open Cycle: De kaart met fietsknooppunten
Custom: Leeg. Kan evt later gebruikt worden voor andere kaartsoorten
Bing: Satelliet weergave
Bing (labels): Satelliet weergave met straatnamen
Kaart: Google maps kaart
Satelliet: Google maps in satelliet formaat
Met het icoontje kun je schakelen tussen weergave op een volledig of beperkt scherm.

1.4 Locatie opzoeken
Hiermee kun je de kaart navigeren naar een specifiek adres. Vul het adres in het
veld in. De kaart centreert op dat punt. (maar wordt niet specifiek aangeduid)
Als je het punt wilt toevoegen, kun je op 'Add gps point' tool klikken en dan een
specifieke locatie invoeren en op "click here" drukken.

1.5 Profiel
Dit menu opent na klikken op de gebruikersnaam
Vul daarna je gebruikersnaam en wachtwoord in om het programma te starten
Settings: Hiermee kun je gegevens van je Shoudio account invoeren.
bv je afdelingslogo (invoeren via avatar), het mailadres (via Email) en eventueel het
wachtwoord (via password) wijzigen.
LET OP: Log je voor de eerste keer in, pas dan het mailadres direct aan. Houd daarna
het mailadres up to date. Dit is nodig om berichten van Shoudio te ontvangen (bv
nieuw wachtwoord, voortgang van uploaden)
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Vul de betreffende velden in en save de gegevens.

General information: Naam, beschrijving en website van de afdeling.
TIP: Zet bij naam IVN <naam>. Deze naam komt bij de informatie van de route.

Connected networks: niet van belang

Avatar: Hiermee kun je een logo of foto van je afdeling uploaden.
(advies: gebruik het afdelingslogo van je afdelingswebsite)

Password: Hiermee kun je het wachtwoord aanpassen

Email: Het mailadres waarop je meldingen ontvangt bv bij het uploaden en publiceren
van een route.
Advies: Wijzig het mailadres als je de eerste keer inlogt in het ‘echte’ adres + het
wachtwoord van Shoudio. Er gaat dan een mail naar het nieuwe adres. Hier staat een
link in ter bevestiging.
Daarna is het mailadres aangepast en ontvang je de bevestigingsmails na het uploaden
van een route op dat adres.

Unpublished: Deze functie toont een lijst met Shoudio’s die nog niet zijn gepubliceerd.
Deze functie is niet van belang.

Private: Deze functie toont en lijst met geluids- en filmfragmenten die je in diverse routes kunt gebruiken.
Deze functie is niet van belang.
Analytics: Hier zie je enkele analytische gegevens van het gebruik van je routes.
Via de knop Play details kun je zien hoe vaak de GPS info punten zijn bekeken.
 Klik bovenaan rechts op het 'account logo'
 Kies voor het analytics menu
 Je krijgt dan een soortgelijk scherm als hieronder (is van Apeldoorn)
 Dat geeft de statistiek van de routes van de betreffende afdeling over de laatste 7 dagen. Je kunt deze
periode aanpassen.
 Via play details zie je hoe vaak de GPS infopunten zijn bekeken.
 Via de knop Collection download details kun je de periode van de statistiek wijzigen naar bv vanaf maand 01
2019 tot nu
Via de knop Collection Download Details kun je zien hoe vaak de app in een
bepaalde periode is gebruikt.
Aangepast 15-6-2020: Via de knop Route Rating Details kun je de beoordelingen en
eventueel bijgevoegd commentaar zien.

Logout: Verlaat Shoudio.
LET OP: Na het verlaten van Shoudio, opent een algemeen Shoudio
scherm. Hier staat rechtsboven weliswaar weer een login menu,
maar deze kun je beter niet gebruiken.
Gebruik voor inloggen altijd: https://shoudio.com/maker of – beter
nog – log in via www.ivn.nl/inloggen&help (in menu onderaan ivn.nl).

1.6 Het menu
Als je een menu uit de bovenste regel kiest, opent een keuze lijst met functies. Deze worden hieronder verder
uitgewerkt.
Je kunt ook een shortcut (Control + speciale toets) gebruiken. Als speciale toets typ je dan de letter die is onderstreept
in het menu. (Bv Control O voor openen van een route.)
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/MAKER:
New: Maak een nieuwe route. Het scherm wordt gewist en het openingsscherm verschijnt.
Open (Control-O): Kies een al bestaande route uit de lijst.
Save (Control-S): Sla een route op. Je kunt hiervoor gegevens per route invoeren (bv naam, startpunt etc).
NB. De route is pas zichtbaar in de app als je hem hebt gepubliceerd (zie verderop)
Exit (Control-X): Verlaat Shoudio en log uit. Je komt dan op een algemene Shoudio pagina met statistiek.
Edit
List GPS-points (Control-G): Rechts opent een lijst van GPS punten die je eerder hebt opgesteld.
Edit Meta Keys (Control-K): Dit wordt gebruikt om selectiecriteria in te voegen zodat bezoekers een route
kunnen kiezen via de route zoeker. De criteria worden landelijk bepaald waarbij geldt dat het aantal zo beperkt
mogelijk wordt gehouden. Heb je wensen/suggesties hiervoor, mail dan naar websupport@ivn.nl. 2x per jaar
worden de criteria opnieuw bekeken en eventueel aangepast.
Route
Import route (Control-I): Je kunt een al bestaand GPX of KML bestand laden. Deze kun je dan verder
aanpassen met GPS punten, teksten, foto’s etc.
Simplify Route: Hiermee kun je het aantal routepunten vereenvoudigen. (Als je een route hebt gemaakt via het
downloaden van een gpx bestand krijg je vaak heel veel punten. Dit komt doordat tijdens het lopen van de route
elke afwijking een apart routepunt oplevert. Je kunt het aantal routepunten via deze functie verkleinen)
Let op: Als je eenmaal routepunten hebt verwijderd, kun je ze niet meer terugzetten. Begin dus met een minimale
aanpassing (low) en kies eventueel daarna een verdere vereenvoudiging. Je kunt tevoren zien tot hoeveel
routepunten de route wordt teruggebracht.
Advanced
BETA Hier staan een aantal toepassingen waarvan er op dit moment een aantal nog niet van belang zijn.
Het menu Advanced menu opent als er een route geopend is. Klik op BETA en er opent een algemene Shoudio
pagina. Deze is niet van belang. Ga terug naar de vorige pagina.
Handig zijn alleen:
Import KML / GPX Waypoints: Je kunt hier een bestaand KML of GPX bestand uploaden, waarmee de route en
de GPS info punten direct zijn overgenomen.
Save as: Je kunt hiermee een kopie van de route maken. De route wordt dan apart opgeslagen. Dat kan handig
zijn als je van dezelfde route bv een seizoensgebonden versie wilt maken. LET OP: De GPS punten worden ook
meegekopieerd. Omdat die apart zijn opgeslagen moet je die in de nieuwe route dus vervangen door een ander
Info punt. Tenzij je het punt gelijk wilt houden met de oorspronkelijke route.
Gebruik deze functie dus niet om de route waarin je bv wijzigingen hebt aangebracht op te slaan. Gebruik dan het
menu Save. De route wordt dan met dezelfde naam met de aangebrachte aanpassingen opgeslagen.
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2 Een route maken of bewerken in 7 stappen.
Maak een route in 7 stappen (De uitwerking staat hieronder met een voorbeeld van de route IVN Het Woldhuis)
Zie ook de tips in OnsIVN/HELP voor IVN routes. Hier vind je ook tips om een aantrekkelijke route te maken, die een
echt ‘IVN karakter’ heeft.
In het kort
De voorbereiding: Bepaal de route. Verzamel informatie, teksten, foto’s (max 800kb), audiofragmenten,
videofilms en zet deze in een aparte map op je computer.
Pas als je alle gegevens bij elkaar hebt, start je het maken van de route.
1. Start een nieuw project. (SHOUDIO/Maker / new, Vul de velden in voor deze nieuwe route)
Let specifiek op het toevoegen van een foto en het startpunt.
2. Teken de route. (Via Tools / Add route points) OF – Als je al een gpx bestand hebt – via Route / Import route
3. Voeg GPS info punten toe met tekst, foto, audio of video. (via Tools / Add GPS Points)
4. Sorteer de GPS info punten in de juiste volgorde van de route.
5. Voeg de zoek criteria toe (via Edit / Meta-keys)
6. Sla de route op (met /MAKER / save) en Test de route nog eens, zowel in Shoudio als in het veld met de app
(via test<routenummer>.
7. Publiceer de route. Hiermee komt de route voor publiek beschikbaar in de IVN route app en op de website
van je afdeling. Vanuit de website is de route ook te bekijken.

2.1 De voorbereiding
Zorg er voor dat je de informatie beschikbaar hebt voordat je de route in Shoudio invoert. Het handigst werkt het als je
deze informatie in een aparte map op je pc zet. Je kunt die dan bewaren en ophalen (bv foto's, audio en video) of
kopiëren (tekst) in de route. (De foto in de kop mag max 800kB zijn. Foto's die je in de route app kunt plaatsen mogen
groter zijn, maar geadviseerd wordt om deze ook niet groter dan max. 800Kb te houden. De route wordt dan sneller
gedownload. )
Let op het copyright bij foto’s die niet van jezelf of van je afdeling zijn.
Als je foto's verzamelt voor het gebruik in een route, zijn die meestal groter. Een handig hulpmiddel om alle foto's in 1
keer te verkleinen is het programma FastStone Photo Resizer. Het is gratis te downloaden van www.faststone.org/)
Zie voor meer tips en trucs de mediabibliotheek van de Groep ‘HELP voor IVN Routes’ in OnsIVN.
Een goede inhoud is:
 Kort en bondig, heeft korte titels en korte teksten.
 Bevat multimedia (audio, video, plaatjes) voor verrijking, niet omdat het kan.
 Activeert de wandelaar/fietser tot natuurbeleving.
 Overvraag de gebruiker niet: Natuur is leidend. Maak niet teveel informatiepunten op een korte afstand van elkaar.

2.2 STAP 1. Maak een nieuw project (route of collection)
Login in Shoudio
1. Start je internet browser (Shoudio werkt het best met Google-Chrome)
2. Ga naar https://shoudio.com/maker (of beter: login via www.ivn.nl/inloggen&help (menu item in de footer van ivn.nl).
3. login
Kies dan voor ‘open’ om een bestaande route af te maken of aan te passen of ‘new’ om een nieuwe route te maken.
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Maak een nieuwe route
Een route in de app bevat de volgende elementen die dus ook in Shoudio moeten worden ingevoerd.
 Een routelijn
 Eén of meer gps info punten (met tekst, foto, audio of video)
 Een titel, een omschrijving, een startlocatie, een introductieplaatje
 Meta informatie om de route te kunnen zoeken/selecteren
Vul hiervoor de verschillende schermen in en sla daarna de route op.
Enkele opmerkingen bij het invullen van de schermen.
Scherm 1 (General)
 Title: Dit is een korte titel voor de route,
die in het openingsscherm van de app
wordt getoond. Houdt deze routenaam
kort (max. 4 à 5 woorden) Er hoeft bv
niet de term ‘wandelroute’ bij, want dat
blijkt al uit het icoontje in de app. Ook je
afdelingsnaam wordt automatisch
toegevoegd.
 Description: Voer bij een route altijd
een korte introductie tekst in. Dit wordt
getoond op het openingsscherm van de app
Je kunt het veld ‘Description’ vergroten door het via het
gestreepte blokje rechtsonder te verslepen.
Je kunt hier ook html codes gebruiken voor aanpassen van
de vormgeving of een internet link. Zoals:
<div> nieuwe regel</div>
<b> vetgedrukte tekst </b>
<i> schuingedrukte tekst </i>
<a href="http://www.adres.nl">tekst van de link </a>
Via de rode tekst HTML kun je een edit menu openen. Daarmee worden de html codes automatisch toegevoegd.
(zie ook bij GPS info punten)
Wanneer je de tekst in dit html veld invoert en je sluit het
scherm weer (via de knop Done) dan ben je weer terug in
het vorige scherm en zie je de HTML versie (code) in de
tekst editor.
 Cover Image: Upload een foto die wordt getoond in het
openingsscherm van de app. Formaat van de foto’s in het
‘general’ veld is max 800Kb.
NB: Bij de beschrijvingen van de GPS infopunten is er
geen limiet, maar een route met grote foto’s duurt langer
om offline op je smartphone te laden. Advies is dus om
ook daar max. 800Kb te hanteren)
 Sla de route op met Save Collection
Scherm 2 (Start / Meeting Point):
Vul het startpunt zo volledig mogelijk in. Je kunt een GPS
locatie invoeren of de plaats markeren via de kaart. Klik in dat
geval op het icoon naast het GPS veld.
Je ziet in kleine letters welke locatie er is gekozen.
Is dat niet correct, kies dan opnieuw. Ook staat er op de
kaart een vlaggetje bij het startpunt
CHECK of dit adres klopt. Zo niet, dan staan de
coördinaten niet goed en moet je de locatie opnieuw bepalen.
Dat doe je het best via het icoon naast het GPS veld.
Als de locatie fout staat, wordt het startpunt in de app ergens in de oceaan bij Afrika getoond.
De schrijfwijze van de GPS punten is: 52.20680460,6.03302580 (geen spaties! En geen komma’s maar punten)
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Scherm 3 (Advanced)
Laat deze in eerste instantie leeg. Dit scherm wordt weer van
belang op het moment dat het voor publicatie in de app gereed
is (zie stap 7)
Heb je deze schermen ingevuld, klik dan op
.
LET OP: De route wordt dan opgeslagen voor later gebruik,
maar is dan nog niet beschikbaar voor de IVN app en ook niet
zichtbaar voor de gebruikers. Zie verderop bij stap 7.

2.3 STAP 2. Teken een route
1. Manoeuvreer op de kaart naar het startpunt of zoek het
startpunt voor je route via de zoekbalk (searching bar)
bovenaan het scherm.
2. Bepaal met welke kaart je de route wilt maken
Het beste kun je kiezen voor de OSM of Open Topo-NL kaart (rechtsboven het kaart menu)
Deze kaart biedt het meeste detail en is geschikt voor wandelroutes.
Voor fietsroutes kies je OpenCycle als je gebruik maakt van de fietsknooppunten.
(NB. Dit is alleen voor gebruik in Shoudio. In de app wordt altijd de OSM kaart gebruikt)
3. Voeg routepunten toe. (Via Tools – add route points)
Klik op het routepunten icoon.
Er opent een extra menu
Als je nu op de kaart klikt, wordt een nieuw routepunt toegevoegd.
Routepunten worden automatisch met elkaar verbonden tot een route.
Teken de route door steeds op de kaart te klikken en zo een lijn te maken die de routepunten verbindt.
Routepunten verwijderen: via klik op rechter muisknop. Of via Delete routepoints in het extra menu, waarbij je
kunt invullen hoeveel van de laatste geplaatste routepunten moeten worden verwijderd.
Routepunten verplaatsen: Door op een routepunt te klikken (muisknop vasthouden) kun je deze verslepen en
zo de route aanpassen.
Verfijnen van de route: Door op de routelijn te klikken voeg je meer routepunten toe.
Via de autodraw opties uit het extra menu kun je automatisch een route tussen 2 punten genereren. In de praktijk
zal dit voor IVN gebruik weinig gebruikt worden.
OF: Een bestaande route via GPX of KML importeren.
Als je al een GPS of KML bestand van de route hebt kun je dit ook direct importeren via het menu Routes/Import
route (GPX of KML )
Je ziet dan de routepunten meteen op de kaart. Meestal zijn dat er erg veel en een groot deel is overbodig (de
gps registreert nl. elke stap opzij. Via ‘simplify route’ kun je het aantal routepunten terugbrengen.
LET OP: eenmaal verwijderde routepunten kun je niet meer terughalen.

2.4 STAP 3. GPS info punten toevoegen
Via een GPS info punt (ook wel Point of interest, POI) voeg je informatie toe over een bepaald punt op de route. Elk
GPS punt krijgt een uniek nummer en moet je apart opslaan.
TIP: IVN staat voor natuureducatie en -beleving. Probeer dat ook in de route tot uiting te brengen door de informatie in
het GPS punt zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Vraag je in de tekst bv om een bepaalde plant te zoeken, zet er dan
een foto bij. Dan weet de wandelaar waar naar te kijken.
1. Klik op het Tools ‘Add-GPS-points’ icoon
Er opent een extra menu waarmee je een exacte locatie kunt aangeven.

2. Klik op de kaart waar je het GPS punt wilt hebben.
OF voer de GPS coördinaten handmatig in via latitude/longitude code in het
invulscherm dat bij het GPS punt hoort. Dit is wel omslachtiger.
Je kunt dit punt later nog verschuiven via klikken en verschuiven (drag & drop)
3. Klik op ‘Add GPS point here’ om het GPS punt verder te beschrijven en van
details te voorzien. (zie hieronder). Je kunt het punt nog verslepen. De nieuwe
plaats wordt dan direct opgeslagen.
Aangepast 15-6-2020: TIP: Zorg dast het GPS punt goed op de rode lijn van de
route staat. Zo niet dan is er geen signalering in de app tijdens de route. Gaat het
om informatie bij een punt buiten de route, zet het punt dan toch op de routelijn.
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4. Voer de gegevens in via het invulscherm nadat je het GPS info punt hebt geplaatst. Pas als je in dit scherm op de
knop ‘Upload & Post’ hebt geklikt, wordt het GPS punt opgeslagen. Je kunt het GPS punt altijd nog verslepen naar
een andere plaats.
TIP: Zorg dat een GPS punt altijd goed OP de route ligt. Anders krijgt de wandelaar daar geen melding van. Gaat het
om een punt wat verder weg, dan kun je in de tekst bv opnemen 'links in het veld ligt een poel.....'
TIP: Zolang je in het menu ‘GPS punt’ toevoegen bent, wordt elke keer als je op de kaart klikt een GPS
punt toegevoegd. Wil je alleen manoeuvreren op de kaart, klik dan eerst in het Tools menu het
‘manoeuvreer icoon’ aan.
Heb je – per ongeluk – een GPS punt op de kaart gezet, maar deze nog niet opgeslagen, dan kun je
deze nog verwijderen door op de rechter muisknop te klikken of door een ander Tool te kiezen.
Nadat je het GPS punt hebt geplaatst ga je informatie over dit
punt toevoegen via het scherm ‘Edit GPS-point’.
Afhankelijk van het type dat je voor dit GPS info punt kiest opent
er een andere scherm. De velden spreken voor zich.
Via het veld ‘type’ kun je kiezen uit:
 Image: foto met beschrijving (standaard)
 Text-only: alleen tekst
 Audio: geluidsfragment (evt met foto)
 Video (off line):
 POI (Point of interest) Dit is niet van toepassing op de
IVN Routes app. Dus niet gebruiken.
TIP: Maak de audio/video niet te groot, want het downloaden
van de route in de app duurt dan langer.
Voor een audio of offline video fragment is geen internet
verbinding nodig. Het audio/video bestand wordt op de mobiele
telefoon/tablet opgeslagen. Datzelfde geldt overigens ook voor
foto’s. Er is geen limiet, maar 800Kb per foto is groot genoeg.
Description (type image of text)
Via de rode tekst HTML kun je een edit menu openen.
Wanneer je de tekst in dit html veld invoert en je sluit het scherm weer
(via de knop Done) dan ben je weer terug in het vorige scherm en zie je
de HTML versie (code) in de tekst editor. Het kan zijn dat je hier en daar
nog iets moet corrigeren.
TIP: Pas op met het kopiëren van tekst uit bv Word. Er komt dan vaak
ongewenste html code mee. Gebruik liever een ‘kale’ tekst editor.
TIP: Voor de app is het niet direct nodig (want je ziet waar je je op de
route bevindt) maar wil je toch een routeaanduiding (bv op kruispunt
rechtsaf) zet dat dan in een GPS punt en combineer het met bv
informatie over deze plek.
Je kunt de routeaanwijzingen dan bv vet/schuingedrukt weergeven:
gebruik dan de html code <i> en <b> en sluit af met </i> en </b>.
Voorbeeld: <i> <b>Op kruising rechtsaf</i></b> wordt in de app
weergegeven als: Op kruising rechtsaf
Je kunt ook een internetlink in je tekst opnemen via de constructie: <a
href="http://www.adres.nl">Dan de tekst die blauw wordt onderstreept
</a>
OF: Gebruik het html scherm (dit opent als je op de rode tekst html klikt)
Je kunt dan ook makkelijk een link invoegen (zowel bij de algemene
informatie als bij elk GPS info punt).
- Selecteer de tekst waar je de link onder wilt maken.
- Klik op het insert link icoontje in de menuregel.
- Vul in de regel URL de link in (beginnen met "http://" of "https://")
- In de regel text staat al de eerder geselecteerde tekst van de link. Je
kunt dit evt nog aanpassen. Heb je geen tekst geselecteerd, dan kun je
hier de tekst alsnog maken.
Links wijzigen kan door erop te staan en op "insert link te drukken".
- Klik op confirm
Voor de ivn app hoef je niet: "title" en "target" in te vullen,
- Het veld title: Dit is de "on mouse over" titel, die ook wordt gebruikt in
voorlees apparaten
- Target: is altijd _blank (de websitepagina wordt dan in een apart window geopend)
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Beacons (optioneel)
Via een beacon kun je aangeven op welke afstand van het GPS
punt de wandelaar een signaal krijgt.
Dit staat standaard op 25 meter. Via het veld Beacon Distance
kun je een andere afstand (in meters) opgeven. Gezien de
nauwkeurigheid van de GPS functie op je smartphone is 5
meter eigenlijk wel het absolute minimum.
Sla het GPS info punt op via
Edit image gallery
Als het GPS punt is opgeslagen en je opent het opnieuw, dan is
er een functie bijgekomen: Image gallery
Hiermee kun je meer images aan het GPS punt toevoegen.
(daarna weer opslaan)
Je kunt meer images in één keer uploaden en toevoegen.
Je kunt de volgorde van de images wijzigen door deze te
verschuiven.
Je kunt de titel aanpassen door met de
rechtermuisknop op het image te klikken (je
kunt de titel ook gebruiken voor een korte
beschrijving)
Klik op het kruisje om het image te verwijderen
Afsluiten met de knop ‘Done’.
Daarna het aangepaste GPS punt weer
opslaan via Modify/General/ Upload & post’
De hele route opslaan
Heb je alle GPS info punten ingevuld, klik dan
het menu /MAKER/Save (Control – S). Je route wordt dan opgeslagen voor later gebruik. Uiteraard kun je dat ook
tussentijds doen om ervoor te zorgen dat je werk niet verloren gaat.
In het kort: GPS punten aanpassen
1. Klik op het GPS punt dat je wilt aanpassen.
2. Klik op modify GPS point
3. Wijzig de velden in het scherm
4. Klik ‘upload & post’. De gegevens van het GPS punt worden nu opgeslagen.
5. Sla de hele route op via /MAKER/Save (Ctrl – S)
Het laatste GPS punt wordt in de app weergeven als ‘eindpunt’ met apart icoon. Je kunt dit gebruiken als een
afsluiting, het laatste stukje route terug naar het begin beschrijven en er kan een beoordeling
worden gegeven.

2.5 STAP 4. Sorteren van de GPS info punten
Je kunt de GPS punten in willekeurige volgorde aanmaken. Het is natuurlijk wel nodig dat je
ze later in de volgorde van de route plaatst. Dat kan met deze functie.
(de nummers bij de GPS punten worden ook in de app getoond)
1. Klik in het menu op ‘Edit’
2. Klik in het dropdown menu op ‘List GPS points’ (Ctrl-G)
3. Een side bar verschijnt. Als je met de muis op een GPS punt gaat staan, wordt deze in het midden van de kaart
(even ‘stuiterend’) weergegeven.
In de lijst kun je de GPS punten verschuiven door deze naar een andere plaats te slepen. Voor alle duidelijkheid: Op
de kaart blijft het GPS punt gewoon hetzelfde, maar de nummering/volgorde wordt anders.
Je kunt de sidebar weer uitschakelen door nogmaals op ‘List GPS points’ (Control-G) te klikken. De wijzigingen
worden dan doorgevoerd. Voor een ‘verse’ lijst, schakel je de lijst daarna weer in.
Kijk of de GPS punten in de lijst de route volgen en wijzigingen goed zijn
doorgevoerd.
TIP: Vergeet niet de collectie op te slaan.
Je kunt de GPS punten op twee manieren sorteren.
- Route Playlist = Klik op het GPS punt en verschuif deze in de lijst.
- Flip sorting: De volgorde van de lijst omkeren
TIP: De GPS punten worden in de volgorde van invoeren in de lijst gezet. Meestal is
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dat vanaf het begin tot het eind. Nieuwe punten worden bovenaan de lijst toegevoegd. Het eerste ingevulde punt komt
dan onderaan te staan. Dat wil je vast niet. Je kunt dan met de functie 'Flip sorting' (bovenaan de lijst met GPS
punten) de volgorde omkeren. Wel even checken of alle punten dan in de goede volgorde komen te staan.
Als je de lijst met GPS punten even uit- en daarna weer aan zet, zie je de doorgevoerde wijzigingen in de lijst.

2.6 STAP 5.1 Meta Data toevoegen
Hiermee geef je de selectie criteria aan waarmee de route te vinden is op zowel de IVN
Route app als op de IVN website.
1. Klik in het menu op ‘Edit’
2. Klik in het menu op ‘Edit Meta-Keys’ (Ctrl-K)
3. Er verschijnt een nieuw scherm. Add meta-keys .
4. Kies uit de diverse criteria en sla de route nogmaals op (zie stap 5.1).

Maak een keuze uit de lijst. Sla de
keuze op en open de lijst indien je nog
een keuze wilt maken.
Je keuze(s) wordt(worden)
weergegeven in het scherm.
Activiteit: Altijd invullen.
Doelgroep:
Onderwerp: Je kunt meer onderwerpen
kiezen
Overige:
Partner: Staat standaard op true. (nl
IVN) In de toekomst kunnen hier
eventueel andere partners worden
gekozen.
NB: Deze keuzelijst wordt centraal
gemaakt en beheerd. Je kunt dus zelf
geen criteria toevoegen.
Eventuele wensen en/of tips kun je
indienen via OnsIVN/groep Help voor
IVN routes) of via websupport@ivn.nl
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2.7 STAP 5.2 Sla de route op (Save Collection)
Wellicht heb je de route al eerder – tussentijds – opgeslagen, maar met deze stap bewaar je alle gegevens en maak je
de route gereed voor latere opname in de IVN route app. (zie ook stap 1)
1. Klik in het menu op ‘/Maker’
2. Klik dan op ‘Save’ (ctrl-S)
3. Er verschijnt een scherm met eerder ingevulde gegevens. Vul eventueel nog ontbrekende velden in en klik
op ‘Save Collection)’
4. Vink in eerste instantie in het menu ‘Advanced’ de hokjes ‘Offline package’ en ‘Publish’ NOG NIET aan.
LET OP: Je slaat dan de route alleen op in Shoudio voor het geval je er later mee verder wilt gaan. Maar hij is dan nog
niet beschikbaar in de app (ook niet voor test doeleinden)
Definitief opslaan voor test of publicatie volgt in stap 7

2.8 STAP 6. Check, opslaan en testen
Als je denkt dat de route gereed is, check je deze nog een keer goed. Gebruik onderstaande checklist.
1. Heeft de route een cover plaatje? (in menu Maker/Save/General)
2. Heeft de route een titel, omschrijving en staat het startpunt goed?
3. Heeft de route minstens één of meer GPS info punten en staan ze in de juiste volgorde?
4. Heeft de route tenminste de metakey: activiteit (wandeling of fietstocht)
5. Heeft de route verder nog meta-keys voor vindbaarheid?
Is dat allemaal in orde, ga dan verder met het gereed maken voor publicatie in de app.
Playtype
Standaard sla je een route op met het playtype
sequential. Bij deze optie krijg je in de app een melding
van een GPS-punt in de opgegeven volgorde. Dus eerst
GPS-punt 1, dan 2 enz. Is een deel van de route op de
terugweg hetzelfde, dan worden de punten niet nogmaals
getoond. Het nadeel van deze keuze is dat als je
onderweg een punt gemist hebt dat dan bij de volgende
punten de meldingen niet meer getoond worden.
Je kunt dit oplossen door de keuze Scatter te kiezen.
Dan wordt de melding bij een GPS-punt getoond
ongeacht de volgorde waarin de punten staan. Je kunt de
Scatter optie ook gebruiken bij een ‘zwerfroute’ door een
heemtuin bijvoorbeeld. Als de bezoeker in de buurt van
een informatiepunt komt, krijgt hij/zij een melding.
In de app worden de GPS punten weergegeven door een
rondje met een punt.
De optie scatter kun je niet gebruiken als begin- en eindpunt van de route op dezelfde plaats liggen of als punten dicht
bij elkaar staan (of elkaar deels overlappen). Dan weet het systeem niet welke van de beide GPS punten gemeld
moeten worden.
Aangepast 15-6-2020: Een tussenoplossing.
Je kunt in scatter eventueel een nummer zelf invullen (is handig bv bij knooppunten routes):Hiervoor dient het route
type dus "scatter" te zijn. De titels van de POI moeten als volgt worden ingevuld:
Zet de titel in de vorm: 123 | Hier is een knooppunt
De "|", (een rechtopstaande streep, te vinden vaak boven of links van de "return" toets) is de splitsing tussen nummer
en titel. Voor de titel is het knooppunt nummer (of wat je in de routecirkeltje van de POI wilt laten zien). Wat na de |
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(rechtopstaande streep) volgt is dan de titel zoals deze werd gebruikt.
Indien een scatter route POI titel geen | (rechtopstaande streep) in de titel heeft zal er gewoon de stip en titel worden
vertoond.

Opslaan voor test in de app
1. Sla je route op (/MAKER/Save).
2. Klik in het scherm op de 4e tab: ‘Advanced’
3. Vink nu het hokje ‘Offline package’ aan om een
testroute te maken.
Vink het hokje ‘Publish’ nog niet aan: De route is dan nog
niet voor publiek zichtbaar, maar wel in de app opgenomen,
zodat je deze ook in de app en in het veld kunt testen.
4. Klik op Save Collection
Omdat je de route nu helemaal gereed en getest hebt, plaats
je de route nu definitief in de app voor een laatste test. Dit
duurt enige tijd (circa 30 minuten).
Er wordt dan een ‘pakketje’ gemaakt met alle gegevens van
de route dat in de app wordt geplaatst. Alle bestanden, (text,
image, audio, video) en kaarten worden omgezet in dit
pakket (ZIP file) dat vanaf de app server in de smartphone is te laden door de gebruiker. Hierdoor kan de route offline
worden gebruikt.
Als er meer van deze pakketjes worden aangeboden, dan worden ze om de beurt uitgevoerd.
LET OP: Het maken van een off line package kost enige tijd en vergt server capaciteit. Doe dit dus alleen als je route
helemaal gereed is voor test in de app.
Over de status van het beschikbaar maken van de route ontvang je 3 mails in het mailadres wat bij het account hoort.
Zorg er dus voor dat dit mailadres actueel is. (aanpassen via account - settings - email)
Mocht je bij het uploaden een foutmelding krijgen meld het dan aan websupport@ivn.nl. Het
heeft geen zin om het nog een keer te proberen. Dat belast de server alleen maar extra.
Daarna duurt het nog even voordat de route ook op de kaart zichtbaar is. Had je de route al
een keer in de app gedownload, dan moet je deze eerst verwijderen voordat je een nieuwe
versie ophaalt.
Zo lang je de route test publiceer je deze nog niet voor gebruikers. Vink daarom het hokje
‘Publish’ nog niet aan. Pas als je ook dit hokje aanvinkt, is de route in de app voor publiek
zichtbaar.
Test in de IVN Route app
Voordat je de route voor publiek beschikbaar stelt is het verstandig deze ook nog een keer in
de app in het veld te testen.
1. Open de app en ga naar het veld ‘in de buurt’.
2. Type in het veld ‘zoek plaats’ test…. Waarbij je het nummer van de route op de puntjes
invult. Bijvoorbeeld: test1234. (Dit nummer vind je in Shoudio onderaan de kaart of in de lijst
met de routes. MAKER/Open)
3. Je kunt nu in de app de info punten bekijken en de route een keer in het veld
lopen/fietsen.
Als je nog aanpassingen wilt doen dan pas je de route aan en doet stap 6 nogmaals.
1. Open je ‘Collection’
2. Maak de benodigde aanpassingen.
3. Sla je route opnieuw op en maak een nieuw ‘off line package’.
Let op dat je het hokje ‘offline package’ weer aanvinkt, want
anders komt de aangepaste route niet in de app beschikbaar.
4. Test nogmaals.

2.9 STAP 7: Opslaan en publiceren
Als je de route helemaal hebt getest en akkoord is bevonden, dan
is het moment daar dat je de route aan publiek kunt aanbieden.
e
1. Klik in het menu op ‘/Maker’ en kies de 4 tab ‘Advanced’.
Er verschijnt het scherm zoals je ook al in stap 5.1 hebt gezien.
2. Vink het hokje ‘Offline Package’ en ‘Publish’ aan.
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Omdat je de route nu helemaal gereed en getest hebt, kun je de route nu definitief in de app (en op de website)
plaatsen voor gebruik. Dit maakt de route in de app voor publiek zichtbaar.
Als je geen aanpassingen aan de route meer hebt gemaakt kun je volstaan met het publish vakje aan te vinken.
Echter…. De app wordt pas geupdate als er – door wie dan ook – een offline package wordt gemaakt. Het kan dus
even duren voordat de wijziging is verwerkt. Wil je de wijziging direct doorvoeren, dan maak je dus zelf weer een
offline package aan. Vink dan ook het hokje ‘off line package’ aan.
3. Klik dan op ‘Save Collection’ (ctrl-S) om de route op te slaan.
Je ontvangt weer 3 bevestigingsmails.
De route is – na een tijdje - zichtbaar via de IVN Routes app en op de website.
Enkele opmerkingen:
- Als je nadat je de route hebt gepubliceerd nog aanpassingen doet, en een nieuw offline package aanmaakt, let er
dan op dat je ook het publish hokje weer aan vinkt. Anders is je route in de app niet meer zichtbaar. (Hij staat
immers standaard op publish uit)
-

In de app wordt een kaart geladen die de hele route dekt. Dit kan maximaal 1000 kaartfragmentjes (zgn tiles)
omvatten. Is de route echter te groot, dan wordt het zoomniveau van de kaart automatisch aangepast. De kaart
wordt dan wat minder nauwkeurig weergegeven.

3 De routes op de IVN website
Gepubliceerde routes worden ook getoond op de IVN website (dit wordt
gesynchroniseerd zodra een route is gepubliceerd).
Dit gebeurt via een zgn JSON feed. In de JSON feed verschijnen alle
routes die in Shoudio.com/maker de status 'Published' hebben. Indien dit
vakje uitstaat (default) dan staat de route niet in de JSON feed en ook
niet in de app noch op de website.
Afdelingen die met de IVN Routes app werken kunnen hun eigen routes
op de site tonen door een link op te nemen in de vorm:
afdeling/<afdelingsnaam>/routes.
Dat kan via een tussenpagina (zie bijvoorbeeld afdeling apeldoorn), maar
ook rechtstreeks in het (hoofdmenu). Je neemt dan in de menuregel van
het hoofdmenu op. Bijvoorbeeld:
veld Weergavetekst: Routes via de IVN Routes app
veld Linktype: URL: https://www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/routes
De beheerder van je afdelingswebsite weet hoe dit moet.

4 De IVN app
Manoeuvreren in de app.
 Van kaart naar informatiescherm: tikken op het nummer.
 Van informatiescherm naar kaart: tikken op de titel of op het streepje bovenin het informatiescherm of op de titel.
Het informatiescherm wordt verkleind en je kunt de kaart weer zien.
 Bladeren door informatieschermen: veeg (swipe) vanuit de titel.
 Bladeren door foto's: veeg (swipe).
Een foto in het informatiescherm vergroten: tik eenmaal op de foto.
 Van vergrote foto terug: via pagina terug op de mobiel of veeg (swipe) de foto naar boven!
 Terug naar het informatiescherm via X (rechtsboven)
Meer informatie over de app vind je ook op www.ivn.nl/IVNapp
Met de IVN route app kan je – ook zonder gids - wandelen en fietsen door de mooiste natuur in Nederland. De
vrijwilligers van IVN hebben daarvoor een aantal mooie routes uitgezet. Het aantal routes zal de komende tijd verder
worden uitgebreid.
- Alle routes uit de IVN route-app zijn off line te gebruiken (er is geen internet verbinding nodig) nadat de route is
gedownload. Voor het downloaden van een route is wel een internet verbinding nodig)
Je kunt de routes dus thuis al uitzoeken en downloaden.
- Via het zoekscherm kun je een route zoeken aan de hand van diverse criteria.
- Tijdens het lopen/fietsen moet de GPS functie (locatie) aan staan om te zien waar je je op de route bevindt.
- Je kunt eenvoudig door de GPS info punten ‘bladeren’
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Promotie van de app.
Doet je afdeling mee met de IVN Routes app, laat dit dan ook de buitenwereld weten. Maak er een persbericht van
en/of een bericht op je website/facebook pagina.
Voorbeeld tekst
Nieuw: IVN routes in app. Voor mensen die meer willen dan links, rechts of rechtdoor.
Met de app IVN Routes verbreedt IVN het natuurbelevings-aanbod. Naast cursussen, activiteiten met een natuurgids
en het andere aanbod kun je nu ook - wanneer je maar wilt - wandelen en fietsen door de mooiste natuur in
Nederland. Met IVN routes heb je je eigen digitale IVN natuurgids 'op zak'.
De app is gratis te downloaden in de Google Play Store en in de Apple Store. Ook het downloaden van routes is
gratis. Zie ook https://www.ivn.nl/ivn-routes
Aangepast 15-6-2020: Ook handig is om in de route op de app een tekst op te
nemen als bv:
Wij hopen dat u hebt genoten van deze tocht. We stellen het op prijs als je deze
route wilt beoordelen. Klik linksboven op < en selecteer het aantal sterren. Bent u
tijdens de tocht een wijziging tegen gekomen in de route of de informatie? Laat het
ons weten via routes@ivn-apeldoorn.nl.
Heb je de route uit de app ook (bv in pdf formaat) op je website staan, Meld dan dat de route ook in de IVN Routes
app beschikbaar is. Voeg evt een herkenbaar icoon toe.
Deze wandeling kan ook gevolgd worden via de IVN Routes app. Deze app kan gratis worden gedownload via de
apple/playstore.

Startscherm

Openingsscherm van
een route

Openingsscherm
De afstand wordt aangepast aan de langste route.

De route met info
punten
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Zoeken op de kaart
Klik op de pin voor
inzoomen.

gedownloade
routes
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